
1

Sporządzono: 30-06-2020

Protokół z sesji

XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
data posiedzenia: 24-06-2020

miejsce posiedzenia: Gminna Sala Gimnastyczna w Drawsku

Porządek obrad

Sprawy regulaminowe:1.
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.A.
Uchwalenie porządku obrad XIX zwyczajnej sesji.B.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.C.
Informacja radnych powiatowych.D.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.E.
Interpelacje i zapytania radnych.F.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.G.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Drawsko.2.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. (XIX/126/2020)3.
Absolutorium4.

Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opiniiA.
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o przyjęcie sprawozdań za 2019 r. (zB.
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego) oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.
Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.C.
Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.D.
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2019E.
r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. i sprawozdaniemF.
finansowym za 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniaG.
z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. (XIX/127/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XIX/128/2020)H.

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. (XIX/129/2020)A.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. (XIX/130/2020)B.
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobemC.
mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. (XIX/131/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. (XIX/132/2020)D.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania foliiE.
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy
Drawsko w roku 2020. (XIX/133/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęciaF.
regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów
uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w
ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w
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placówkach oświatowych (XIX/134/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie DrawskoG.
na rok szkolny 2020/2021 (XIX/135/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięćH.
związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych,
inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. (XIX/136/2020)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazI.
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko.(XIX/137/2020)

Wolne wnioski i informacje.6.
Zakończenie.7.

Wykaz głosowań

Uchwalenie porządku obrad XIX zwyczajnej sesji1.
przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)

obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym2.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji3.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. (XIX/126/2020)4.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z5.
wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. (XIX/127/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
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Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XIX/128/2020)6.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. (XIX/129/2020)7.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. (XIX/130/2020)8.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym9.
Gminy Drawsko na lata 2020-2024. (XIX/131/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. (XIX/132/2020)10.

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i11.
innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Drawsko w roku 2020.
(XIX/133/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
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obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu12.
przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w
placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych
(XIX/134/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 12 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 1 - Matuszczak Artur;
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok13.
szkolny 2020/2021 (XIX/135/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z14.
likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i
gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. (XIX/136/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz15.
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko.(XIX/137/2020)

przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła)
obecni: 13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2
ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz ; Graj Radosław ;
Jabłonowski Ryszard ; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman;
Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz;
PRZECIW - 0 -
WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 -

Przebieg sesji

Ad. pkt. 1a
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XIX zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył –  R. Jabłonowski – Przewodniczący Rady Gminy
Drawsko. Stwierdził, że na 15 radnych  obecnych jest 13 radnych. Radna jest władna do
podejmowania uchwał.

Ad. pkt. 1b

- Przewodniczący Rady zapytał, czy są jakieś zmiany do przedstawionego porządku obrad?

Uwag nie było.

Wykaz głosowania dot. uchwalenia porządku obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko w
wykazie głosowań - punkt 1.

Ad.pkt. 1c

Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy odniósł się do:

- stanu epidemiologicznego na terenie Gminy Drawsko  spowodowanego wirusem COVID 19: liczba
osób z dodatnim wynikiem oraz objętych kwarantanną na dzień 24 czerwca 2020 r. wynosi 0. Prace
związane  z  epidemią  skupiają  się  wokół  odmrażania  instytucji,  obiektów,  działalności  w  reżimie
sanitarnym.

- pozyskania przez Gminę Drawsko 30. laptopów z oprogramowaniem i słuchawkami; każda szkoła
otrzyma po 6 laptopów do nauczycieli i uczniów  z rodzin najbardziej potrzebujących (3+) z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

-  funkcjonowania  od  początku  maja  Urzędu  Gminy  Drawsko;  urząd  dostępny  jest  w  kontakcie
bezpośrednim dla petentów, ale nadal w reżimie sanitarnym. Interesanci mogą przemieszczać się po
urzędzie w maseczkach chroniących twarz lub przyłbicach ochronnych.

- poradni „K” w Drawsku”; zakończono pod względem budowlanym dostosowanie pomieszczeń w
budynku po  Szkole Podstawowej w Drawsku na poradnię „K”.

- modernizacji sanitariatów w sali gimnastycznej w Drawsku; w najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa na inwestycje z programu „Szatnia na medal” – remont zaplecza ogólnodostępnego sanitarno
– szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku.

-  remontów  dróg;  na  2  lipca  przesunięto  podpisanie  umowy  na  przebudowę  drogi  przy  ulicy
Pułkownika Królickiego w Drawsku i drogi przy ulicy Leśnej w Drawskim Młynie z Funduszu Dróg
Samorządowych.

- drogi przy ulicy Szacherskiego w Drawsku; nadzór budowlany dokonał odbioru drogi.

-  Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi;  odbywają  się
spotkania   w zakresie  problemów gospodarki  odpadami  komunalnymi;  nowym Przewodniczącym
Zarządu został Andrzej Gawłowski.  Prace związku w chwili obecnej skupiają się wokół rozwiązań
sektorowych gospodarki  odpadami;  Gmina Drawsko planowana jest  w sektorze z  Gminą Krzyż i
Wieleń.

- spotkania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich; 16 czerwca odbyło się robocze spotkanie Związku w
Krzyżu w zakresie spraw bieżących; poruszony został temat zamknięcia śluzy w Krzyżu.

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko zarządził głosowanie.
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Wykaz głosowania w protokole w wykazie głosowań - punkt 2.

Ad.pkt. 1d

- Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przedstawili radni: Zbigniew Piątek i
Krystian Kawczyński. 

- R. Jabłonowski zapytał, jak Zarząd Powiatu finansowo planuje wykonać zadanie ścieżki rowerowej
Drawsko-Pęckowo-Piłka? Zapytał również, co z tematem ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż?

- K.Kawczński wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski planuje ogłosić konkurs na remonty ścieżek
rowerowych. Poinformował również, że na posiedzeniu Zarządu Dyrektor Dróg Powiatowych poprosił o
przesunięcie terminu wykonania dokumentacji drogi Drawsko-Krzyż. Zarząd nie wyraził zgody.

-R.Jabłonowski zapytał, skąd środki finansowe, gdy trzeba będzie wesprzeć równocześnie dwa
wnioski?

- Wójt poinformował, że ten konkurs na ścieżki rowerowe będzie ostatni. Dodał, że ciężko powiedzieć,
co będzie gdy przejdą dwie możliwości. Ważne jest jednak, aby zabezpieczyć środki w budżecie. 

Ad.pkt. 1e

-I. Pikula odczytał informację z wykonania protokołu z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

- Przewodniczący zapytał, czy są pytania do protokołu. Pytań nie było. Przewodniczący zarządził
głosowanie.

Wykaz głosowań w protokole w wykazie głosowań - punkt 3.

Ad. pkt. 1f

Interpelacji nie było.

Ad. pkt. 1g

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. pkt. 2

- Prezentację Raportu o stanie Gminy Drawsko przedstawił Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała. 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko otworzył debatę nad raportem. 

- R.Jabłonowski zauważył, że o 17,5% spadło zadłużenie. Zapytał, jaki był poziom realizacji inwestycji
w roku 2018 i 2019? Dodał, że biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia i możliwości kredytowe trzeba
pamiętać, że margines możliwości inwestycyjnych jest niewielki. Zapytał, jaki jest wkład gminy w
gminne inwestycje drogowe poza ścieżką rowerową Chełst - Kawczyn?

- Wójt poinformował, że drogi powiatowe nr 133 i 135 realizowane są poza budżetem gminy. 

- R.Jabłonowski zapytał, jaka była relacja środków otrzymanych z budżetu państwa do naszych
wydatków? Ile gmina musi dołożyć?

- A.Zurman dodała, że do oświaty gmina dokłada 3-4 mln. zł (szkoły i przedszkola)
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- R.Jabłonowski zapytał, jaka jest relacja środków pozyskanych do wkładu własnego w stosunku do
roku ubiegłego.

-A.Fręś wyjaśniła, ze odpowiedzi zostaną udzielone na następnym posiedzeniu Rady Gminy Drawsko.

 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady zamknął debatę nad raportem o stanie Gminy
Drawsko za rok 2019. 

Ad. pkt. 3

Uchwałę nr XIX/126/2020 w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum
zaufania przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 4.

Ad. pkt. 4

Ad. pkt. 4 Absolutorium

Przewodniczący  Rady  Gminy  Drawsko  –  Ryszard  Jabłonowski  poinformował,  że  rozpoczynamy
najważniejszy punkt dzisiejszej sesji Rady Gminy Drawsko – absolutorium.

Radni obradowali według następującego porządku obrad:

a.  Przedstawienie  uchwały  Składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o
przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

b.  Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  przyjęcie  sprawozdań  za  2019  r.  (z  wykonania
budżetu  i  sprawozdania  finansowego)  oraz  uchwały  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia
absolutorium  Wójtowi  wraz  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej.

c. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

d. Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.

e. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2019r.

f. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. i sprawozdaniem finansowym
za 2019 r.

g.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z
wykonania  budżetu  gminy  Drawsko  za  2019  r.  (XIX/127/2020)

h. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XIX/128/2020)

Ad.pkt. 4a) Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Uchwałę odczytała Skarbnik Gminy Drawsko Anna Zurman.

Ad.pkt.  4b)  Przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  przyjęcie  sprawozdań  za  2019  r.  (z
wykonania  budżetu  i  sprawozdania  finansowego)  oraz  uchwały  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie
udzielenia  absolutorium  Wójtowi  wraz  z  opinią  Komisji  Rewizyjnej.
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Wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwałę oraz opinię przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa
Kuźmin.

Ad.pkt. 4c)  Przedstawienie opinii  Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji  Rewizyjnej. Opinie
przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Zurman.

Ad.pkt. 4d) Opinie Komisji Rady Gminy Drawsko.

Opinie odczytała Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Łucja Magdziarz.

Ad.pkt.  4e)  Przedstawienie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  i  sprawozdania  finansowego  za
2019r.

Dane ze sprawozdań przedstawiła Skarbnik Gminy Drawsko Anna Zurman.

Ad.pkt. 4f) Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 r. i sprawozdaniem
finansowym za 2019 r.

- R. Jabłonowski otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.

- R.Jabłonowski zapytał, jak interpretować należności w części dochodowej w kwocie 1477119 zł?

- A.Zurman - wyjaśniła, że są to zaległości od dłużników z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego
(„niepłacący ojcowie”).

- R.Jabłonowski - zapytał, co z należnościami z Urzędu Skarbowego, z wpływów z podatków, czynszów,
opłat?

- A.Zurman odpowiedziała, że są to zaległości w podatkach, opłatach, które podatnicy nie spłacili.
Urząd podejmuje działania egzekucyjne. Po upomnieniach spłata podatków następuje w 50-60%. Po
upomnieniach wysyłane są tytuły wykonawcze.

- R. Jabłonowski zapytał, jak interpretować zapis – „należności z Urzędów Skarbowych”, czy Urząd
Skarbowy nam zalega, czy jest to jakiś skrót myślowy?

- A.Zurman wyjaśniła, że są to należności, które ściąga Urząd Skarbowy; jest to m.in. podatek od
czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa.

-  R.  Jabłonowski  zadał  pytanie,  czy  pożyczka  krótkoterminowa  dla  Stowarzyszenia  LZS  "Orzeł"
Pęckowo w kwocie 170 tys. zł związana jest z inwestycją z programu "Szatnia na medal" czy ścianka?

- A. Zurman odpowiedziała, że ścianka, pożyczka została spłacona w tym roku.

-  R.  Jabłonowski  poprosił  o  wyjaśnienie  zaległości  w  części  dochodowej-zaległości  podatek  od
nieruchomości w kwocie 575755 zł?

- A.Zurman odpowiedziała, że to nie są zaległości, tylko skutki zwolnień w podatku od nieruchomości,
np. drogi.

- R. Jabłonowski zauważył, że prawie 5% budżetu gminy jest dokładane do oświaty.

- R. Jabłonowski zapytał, czy są jeszcze pytania co do sprawozdań. W związku z ich brakiem zamknął
dyskusję.
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Ad.pkt. 4g) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. (XIX/127/2020)

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Ireneusz Pikula. Wyniki głosowania zapisane w
wykazie głosowań w protokole sesji (punkt 5) poniżej:

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Drawsko za 2019 r. (XIX/127/2020) przyjęto przedmiot głosowania (w. zwykła) obecni:
13 (nieoddane: 0 ), nieobecni: 2 ZA - 13 - Augustyński Michał; Chorzewski Rafał; Gapski Włodzimierz;
Graj Radosław; Jabłonowski Ryszard; Jerzy Ewa; Judkowiak Piotr;  Kuźmin Ewa; Kwita Piotr;  Madaj
Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula Ireneusz; PRZECIW - 0 - WSTRZYMAŁO SIĘ - 0 –

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Drawsko za 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt. 4h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. (XIX/128/2020)

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Ireneusz Pikula.

Wyniki głosowania zapisane w wykazie głosowań w protokole sesji (punkt 6) poniżej:

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  absolutorium  dla  Wójta  Gminy  Drawsko.  (XIX/128/2020)  przyjęto
przedmiot głosowania (w. zwykła) obecni: 13 (nieoddane: 0), nieobecni: 2 ZA - 13 - Augustyński
Michał;  Chorzewski  Rafał;  Gapski  Włodzimierz;  Graj  Radosław;  Jabłonowski  Ryszard;  Jerzy  Ewa;
Judkowiak Piotr; Kuźmin Ewa; Kwita Piotr; Madaj Roman; Magdziarz Łucja; Matuszczak Artur; Pikula 7
Ireneusz; PRZECIW - 0 - WSTRZYMAŁO SIĘ – 0

- Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko został przyjęty jednogłośnie.

- R. Jabłonowski - "Gratuluję Panu Wójtowi i składam równocześnie podziękowania za ten rok ciężkiej
pracy, dla całej władzy wykonawczej złożonej w gminie w rękach pani sekretarz, pani skarbnik. Proszę
o przekazanie podziękowań do wszystkich pracowników zaangażowanych w realizację tych wszystkich
zadań; to ich wysiłek, pośrednio również nasz, że ten budżet udało się zrealizować. Życzę, aby w
przyszłym roku  Wójt  uzyskał  takie  samo  jednogłośne  absolutorium.  Mam nadzieję,  że  wszyscy
będziemy się starali wspólnie do tego doprowadzić".

- Wójt - "Dziękuję za zaufanie, pracuję dalej"

Ad. pkt. 5a

a) Uchwałę nr XIX/129/2020 w sprawie  zmiany budżetu gminy na 2020 r. przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 7.

Ad. pkt. 5b

Uchwałę nr XIX/130/2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 8.

 

Ad. pkt. 5c

Uchwałę nr XIX/131/2020 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań
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w wykazie głosowań-punkt 9.

 

Ad. pkt. 5d

Uchwałę nr XIX/132/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko przegłosowano
jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 10.

 

Ad. pkt. 5e

Uchwałę nr XIX/133/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej przy udziale
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gminy Drawsko w roku
2020 przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 11.

 

Ad. pkt. 5f

Uchwałę nr XIX/134/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia
regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w
placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych
przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 12.

 

Ad. pkt. 5g

Uchwałę nr XIX/135/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko
na rok szkolny 2020/2021 przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie głosowań-
punkt 13.

 

Ad. pkt. 5h

Uchwałę nr XIX/136/2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych
z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych
na terenie Gminy Drawsko w roku 2020 przegłosowano jednogłośnie - wykaz głosowań w wykazie
głosowań-punkt 14.

 

Ad. pkt. 5i

Uchwałę nr XIX/137/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko przegłosowano jednogłośnie -
wykaz głosowań w wykazie głosowań-punkt 15.
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Ad. pkt. 6 Wolne wnioski i informacje

- A. Fręś poinformowała, że na Wniosek Wójta Gminy Drawsko w porozumieniu z Przewodniczącym
Rady Gminy Drawsko została zlecona Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drawsko kontrola problemowa w
zakresie funkcjonowania i pracy na marinie YNDZEL w Drawsku. 

- E. Kuźmin - odczytała wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

- Wójt - poinformował, że kontrola na marinie spowodowana była anonimami, które wpłynęły do
Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Drawsko. Jest
otwartośc do rozmów z mieszkańcami w zakresie funkcjonowania drawskiej mariny.

- K.Kawczyński - pogratulował absolutorium Wójtowi, radnym, sołtysom. Podziękował za działania
podjęte z realizacją budżetu gminy dla ZKiW w Drawsku. Poinformował o odebraniu przez ZKiW w
Drawsku nowego samochodu dla oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie.

- T.Babiak - poinformował o odbytym odpuście oraz 76 -leciu kapłaństwa z mszą prymicyjną ks.
Tomasza Pawelec.

Szczegółowy przebieg sesji pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=48Sk66g2P8w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IvcQFaz_ow_Uau
WQEJHeCAViG6PfnSqd2vxRHZU_4ddqoFbaE4NMasAQ

Ad. pkt. 12

Ponieważ nikt więcej nie zabierał już głosu w sprawach objętych porządkiem obrad, Przewodniczący
Rady Gminy  Drawsko Ryszard Jabłonowski podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność i
zamknął posiedzenie o godz. 17.40.

 

    Protokołowała:                                                                         Prowadził:

    Sylwia Marek                                                                   Ryszard Jabłonowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego                   Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

 

          

sporządził
Sylwia Marek przewodniczący

https://www.youtube.com/watch?v=48Sk66g2P8w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IvcQFaz_ow_UauWQEJHeCAViG6PfnSqd2vxRHZU_4ddqoFbaE4NMasAQ
https://www.youtube.com/watch?v=48Sk66g2P8w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3IvcQFaz_ow_UauWQEJHeCAViG6PfnSqd2vxRHZU_4ddqoFbaE4NMasAQ

